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Protokoll för FoU Skola 1 september 2017  
 
Plats: Stora hotellet i Jönköping. 
 
Tid: 08.30 – 10.15 
 
Närvarande: Roberto Citterio, Anders Grundberg, Carina Leffler, Ewa Kristensson, Eva Hallberg, 
Inga-Britt Henriksson, Johan Lundgren, Tomas Ringberg, Åsa Melkersson och Margareta Serder.  

1. Mötet öppnas 

Mötet öppnas och dagordningen godkänns. 

2. Föregående protokoll 

Protokoll från föregående sammanträde lades till handlingarna utan kommentarer. 

3. Informationsöverföring 

Inget hörn har haft möten i höst förutom Malmö.  

• Malmö rapporterar om arbetet med att införa grundskolepedagoger. Ansökan om att 
genomföra en försöksomgång fram till 2025 är på gång. Rapport om läget inför 
Innokarneval. Överanmälan av antalet klasser, vilka representerar hälften av de 
skånska kommunerna. Målet var att samtliga kommuner skulle vara med. 
Grundskoleförvaltningen försöker införa en modell kallad Effektiva skolsystem, med 
inspiration av Ontariomodellen. All personal erbjuds att delta i modulerna. PI och 
NE stiftelsen kommer att starta upp ett samarbete med målgruppen nyanlända elever 
på grundskola och gymnasieskola. Syftet är att finna metoder för hur nyanlända 
elever kan tillägna sig svenska språket snabbare än idag. Pilotprojektet pågår initialt 
till sommaren 2018 därefter kan fler kommuner kopplas på. 

 
Kort återkoppling till styrgruppen från Margareta:  

• Rektorsnätverket - 20 anmälda för att fortsätta träffas.  

• Skolkommissionen - Jan-Åke, Nils och Margareta skickat in ett remissvar. Gruppen 
lämnade positiva kommentarer till skrivningen.  

• ResearchEd - inget nytillkommet 

• Höstens program Ledarskap på vetenskaplig grund: 8 september relativt gott 
anmälningsunderlag., 23 oktober redan 23 anmälda. 28 november 19 anmälda så här 
långt. 

• Vårens program Ledarskap på vetenskaplig grund - Margareta har tagit fram fyra 
förslag vilka hon kommer att stämma av med rektorsnärverket.  

• Lärarnas skolutvecklingskonferens 14 oktober. Av de 35 bidrag som inlämnats 
kommer 26 att presenteras. VIS har lämnat offert för deras arbete samt ett 
avtalsförslag. Avtalet behöver granskas och därefter snarast undertecknas.  

• Skolportens konferens framflyttad till vecka 11. 

• Margareta rapporterade från konferenser där hon deltagit.  

• Margareta och hennes FoU-kollegor kommer att ha ett möte med 
kommunlicentiander och HR-ansvariga på lärosätena och från några kommuner den 
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3 oktober. Syftet är att inventera lösningar för delade tjänster mellan kommun och 
lärosäte. 

• Margareta har fått i uppgift att hålla en föreläsning 27/10 för samtliga kommuners 
presidier i Skåne. 

• Stockholm har en konferens "Leda lärande" den 9 oktober, där kommer Margareta 
prata om PISA. 

• Förvaltningschefsträffarna framöver - PI Malmö ställer upp med fyra samtalsledare 
vidsamtliga fyra inplanerade möten. PI står för arbetskostnaden, FoU skola står för 
konferenskostanden. 

• Ekonomi - Margareta gick igenom det ekonomiska läget. Underlaget godkändes och 
lades till handlingarna. 

4. Behovsinventering  
➢ Bordlades till nästa möte med styrgruppen 6 oktober. 

 

5. Problemlösning 

Principer för FoU-arrangemang när det gäller ekonomi. 
Riktlinjer tas fram av vilka det framgår att det måste tas hänsyn till det aktuella 
budgetläget samt att stora avvikelser ska kommuniceras. En riktlinje kan vara ett 
ekonomiskt utfall på +-10%. Viktigast är att utgångsläget är att vi ska genomföra det vi 
erbjuder. Viktigt också att det sker en dialog med styrgruppen för att försöka få fler 
anmälningar för att fylla ett arrangemang. 

➢ Margareta och Roberto fick i uppdrag att ta fram ett dokument till nästa 

styrgruppsmöte. 

 
6. Beslutsfattande 

Planering förvaltningschefsträffen (grupper): 

➢ Beslutades att FoU skola står för konferens/internatkostnaderna för 

samtalsledarna från PI i Malmö. (PI står för lönekostnader) 

➢ Beslutades att Johan får i uppdrag att ta fram ett underlag med gruppindelning, 

vilken ska vara fast för samtliga träffar. Carina och Inga-Britt är behjälpliga. 

  

• Visionsdokument FoU Skola för beslut i FC-gruppen 2017-09-22 

Dokument framtaget 170612, gicks igenom och reviderades på vissa punkter. Punkter 
under rubriken Genomförande ska revideras varje år. En utvärdering av genomförandet 
görs varje år i samband med bokslut. Utvärderingen bör fokusera på det kvalitativa 
inte på det kvantitativa. Utvärdering ska ske efter tre år genom en självvärdering i 
styrgruppen vilket speglas i hela förvaltningschefsgruppen.  
 

➢ Margareta tar fram ett slutligt dokument vilket presenteras på 
förvaltningschefsmötet 22 september.  

 

7. Mötet avslutas. 

 
 
Roberto Citterio                             Margareta Serder 


